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Pivovar rudník

HISTORIE PIVOVARU

Původní pozdně renesanční zámek z přelomu 16. a 17. století nechal postavit Hanibal z Valdštejna. Roku 1813 byl přestaven na pivovar 
s lihovarem. Výrazná modernizace pivovaru proběhla v roku 1888, kdy byl pivovar přeměněn z ručního na parostrojní. V té době byl jedním 
z nejmodernějších pivovarů v Čechách. Po druhé světové válce přestal plnit svou funkci a do objektu se nastěhovalo JZD, které po revoluci 
zaniklo. Od té doby objekt chátrá. 

Celá budova je v havarijním stavu. Je vidět degradace celé fasády, náletové dřeviny současný stav ještě zhoršují. Jediným opraveným 
objektem celého areálu je administrativní budova v jihovýchodní části pozemku. Větší část objektu je nevyužívaná.  Nejohroženější jsou 
historicky a architektonicky nejcennější části stavby – celá část původního objektu zámku, kde jsou zachované renesanční klenby. Tady je 
zborcená a propadlá část střechy, krov je narušený již od roku 1995. Hrozí vyvalení čelního štítu a tím nenávratné poškození celé památky. 

Nejzachovalejší částí objektu jsou budovy chladového hospodářství. Zde se nachází unikátní krov párníku s krásným ondřejským křížem. 
Ten je v současnosti rekonstruován za pomoci dotace z Havarijního programu MKČR.

VIZE PRO PIVOVAR

Prvním cílem je záchrana nejvýznamnějších částí celého komplexu pivovaru, jeho přestavba a transformace. Finálním plánem je nalezení 
nové funkce pivovaru, jeho ekonomická nezávislost a generování zisku při zachování architektonických a památkových hodnot.

Objekt bývalého pivovaru svou polohou v blízkosti velkých sportovních a lázeňských center skýtá velký potenciál pro zvýšení cestovního 
ruchu v oblasti s přímými výhodami pro obec Rudník a další okolí. Areál je podstatnou částí obce a jeho rekonstrukce má potenciál přivést 
do obce návštěvníky z širokého okolí.

Vzhledem k vysoké finanční náročnosti je přestavba rozdělená do několika etap, kdy na záčátku ekonomicky využíváme nejzachovalejší 
části objektu. 

Budoucí využití vidíme jako hotel s restaurací, spa a minipivovarem, který by měl být otevřen veřejnosti. V první etapě je plánována 
přestavba stávajících garáží a administrativní budovy na  apartmány pro krátkodobou rekreaci. Poté bude následovat oprava věže 
chladového hospodářství a její využití pro kulturní a propagační akce a workshopy. 



Základní informace

Pivovar Rudník
Prohlášeno za kulturní památku 1992

Lokace         Rudník č.p. 130
Pozemky č.      118/1, 210/1, 210/2, 
         208, 207

Celková plocha pozemku  7 380 m2 
Celková zastavěná plocha 3 229 m2

 
Budova pivovaru (A, B, C) 2 440 m2

Ležácký sklep (D)     612 m2

Renovovaná budova (E)   177 m2

 
Celková podlahová plocha 6 200 m2



Points of interest

10 Km

15 Km
20 Km

Aquapark

Adršpach 
skalní město

Bozkovské jeskyněAdršpašské skalní město

Ski Resort Černá HoraSki Resort Špindlerův Mlýn

Letiště VrchlabíKrkonoše

Ski Resort 
Černá hora

Ski Resort 
Pec pod Sněžkou

Letiště
Vrchlabí

Sněžka 
1602 AMSLSki Resort 
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Points of interest

Golf Club 
Prosečné

Golf Club  
U Hrádečku

bobová dráha
Berta

The Tree 
Top Trail

Ski resort
Černá hora

Ski resort
Pec pod Sněžkou

5 Km

10 Km

Tree Top TrailPec pod Sněžkou

Bobová dráha BertaČerná hora

Sněžka - nejvyšší hora ČRGolf Club Prosečné

letiště
Vrchlabí



Situace širších vztahů

kostel sv. Václava

sokolovna

Bolkovský potokrestaurace
     +
pension

ZŠ hadí vyhlídka

obecní úřad
kihovna

pošta

potraviny

Hostinné

wellness pension, restaurace

Bolkovský potok

Luční potok

pension, restaurace

sokolovna

kostel 
sv. Václava

PIVOVAR

pension

MŠ

Vrchlabí

200            400            600



Situace

zahrada / dvůr pro 
apartmán v 2.NP

objekt E
stávající stav
ubytování

objekt F
apartmány

objekt C - kulturní 
akce, pronájem 
(prezentace 
showroomů, 
koncert, divadlo, 
raut, výstava...) 

ostatní objekty 
staticky 
zajištěny a zatím 
neupravovány

ostatní objekty 
staticky 
zajištěny a zatím 
neupravovány

propojení objektu 
chodníkem

posezení,
ohniště

posezení

posezení 

kiosek- 
možnost 
letního 
výčepu

nádvoří 
objektu

možnost konání 
trhů , nebo 
společenských 
akcí vesnice

bezpečnostní 
oplocení

prozatimní 
bezpečnostní 
oplocení

zahrada / dvůr pro 
apartmán v 1.NP

parkování mimo 
objekt



Předprostor v kontaktu s veřejnou částí obce



Předprostor v kontaktu s veřejnou částí obce



Budova pivovaru a ležácké sklepy



Budova pivovaru a ležácké sklepy



Budova chladového hospodářství a dílny



Budova chladového hospodářství a dílny



Budova chladového hospodářství a dílny - možný budoucí scénář



Budova chladového hospodářství s terasou



Budova chladového hospodářství s terasou



Interiér budovy pivovaru



Pohled do bývalé ledárny - galerie



Původní betonové kádě - galerie
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